
Pohádky o data-driven sales



Za devatero horami 
a devatero řekami 
bylo jednou jedno 
království



Vládli v něm spolu 
krásný král Jigme 
Khesar Namgyel 
Wangchuck a 
moudrá královna 
Jetsun Pema 
Wangchuck



To království bylo plné
obchodních zástupců, 
relationship 
manažerů,
key account 
manažerů,
field sales,
internal sales,
partner sales, …

Zkrátka, každý v tom království něco prodával
Dělali to po staletí stejně a všichni byli šťastni





Šťastná byla i budoucí generace obchodníků...



I ta minulá...



V sousedním 
království ale vládl 

zlý černokněžník, 
který šťastným 

obchodníkům 
záviděl jejich způsob 

života a rozhodl se 
jej změnit. Proto 

postavil STROJ... 





A začal říkat věci jako:

“90% všech dat na světě bylo vytvořeno za poslední dva roky.” 

“Potřebujeme novou generaci manažerů, kteří rozumí tomu, jak skrz data řídit 
a vést lidi. A potřebujeme také novou generaci zaměstnanců, kteří nám 

pomohou transformovat naši společnost tak, aby v jejím středu stála data.”   

“Když přemýšlím o tom, jaké další technologie potřebujeme do Salesforce 
implementovat, vždy myslím na data science. Nepotřebujeme více cloudu. 
Nepotřebujeme být více mobilní. Nepotřebujeme integrovat více socialních 

sítí. Potřebujeme více data science.” 



A začal říkat věci jako:

“90% of the world’s data was created in the last two years.” 

“We need a new generation of executives who understand how to manage 
and lead through data. And we also need a new generation of employees who 
are able to help us organize and structure our businesses around that data.”

“When I look at the next set of technologies that we have to build in 
Salesforce, it's all data-science-based technology. We don't need more cloud. 
We don't need more mobile. We don't need more social. We need more data 

science.”



Mimochodem, 
i černokněžník 
měl chytrou 
ženu, ale to je 
jiný příběh



Co to vlastně znamená data-driven sales?
● Znám charakteristiky, které rozlišují dobrého 

zákazníka od ostatních
● Znám identitu zákazníků a prospektů na trhu
● Prioritizuji, stanovuji cíle a měřím prodejní 

výkonnost na základě potenciálu/ wallet size
● Jsem schopen přesně předpovídat výsledky
● Jsem schopen rychle vidět změny v chování 

trhu a reagovat na ně
● Prodejní kanály mám nastaveny na základě 

marže, konverzí a SAC



“The whole concept of data science is that the software becomes 
the expert, and you, as the average user, are able to understand 

what's going on.”
Černokněžník ze sousedního království

Cílem nasazení dat v obchodu je:
● Minimalizovat lidskou chybu (např. zapomenu odpovědět)
● Zvýšit produktivitu díky prioritizaci (věnuji se věcem s 

potenciálem) a automatizaci prodejních procesů

Cílem naopak není nahradit kontextuální chápání, intuici a umění 
obchodníka



Charakteristika dobrého zákazníka/ prospektu

Utilita:
“Naším cílem je identifikovat firmy, 
jejichž management začne brzy 
přemýšlet o kapitálových investicích do 
budov, abychom jim mohli nabídnout 
některou z desítek našich služeb” 

Strojírenská firma:
“Chci vědět, kdo tu vyrábí nebo repasuje 
obráběcí stroje a má svobodu lokálně 
se rozhodnout, jaký řídící systém do 
nich nainstaluje” 

Nerealistická “překombinovaná” ambice: 
● Z definice bude mít nízkou spolehlivost a 

četnost
● Bude drahá na postavení
● Těžko se operacionalizuje (jak z toho 

uděláte “sales pitch”?

Adekvátní ambice: 
● Lze definovat zdroje, jejichž správné 

vytěžení povede k zjištění výše
● Jasné, úzké vymezení
● Nesnaží se nalézat “jehlu v kupce sena”



Znám identitu zákazníků a prospektů na trhu - zcela 
nerelevantní zacílení

LINK

https://prospector.cz.bizmachine.com/company/04732936
https://prospector.cz.bizmachine.com/company/04732936


Znám identitu zákazníků a prospektů na trhu

“My máme všechny informace, které potřebujeme. Moji obchodníci 
všechno zjistí, protože sbírají informace na benzínkách” 

Tomu se obtížně věří:
● ~75 tis. HoReCa provozoven
● ~20 obchodníků
Předpoklad 1 bezinka/den →  4,400 návštěv benzinek/rok → na každé návštěvě 
benzinky “stačí” zjistit informace o 17 provozovnách :) 
(~3.5 pro roční obrátku provozů: zhruba 20-30% provozoven v každém roce zanikne a 
vznikne)

Český 
pivovar



Úzkoprofilová služba/ produkt 
→ Problémem je identifikovat 
kritérium v dostatečné 
granularitě

Komodita → Problémem je 
prioritizace (2.9 M subjektů, z 
toho 500k a.s. a s.r.o.)

Využij co nejvíce zdrojů k 
přesné identifikaci, nebo 
omezení počtu pro 
manuální ověření

Modeluj potenciál (wallet 
size) na základě 
historické zkušenosti



Prioritizuji, stanovuji cíle a měřím na základě potenciálu

“Franta* (Karlovy Vary) se snaží. Je 
šikovný, ale moc mu to nejde, přes 10 
se moc nedostane” 

“Eliška* (Praha) je naše nejlepší 
obchodnice, je schopna přinést až 20 
smluv za měsíc” 

* jména změněna

Finanční 
instituce



Prioritizuji, stanovuji cíle a měřím na základě potenciálu

~20%

~60%

Finanční 
instituce

Konverze Spáleno 

7

80



Prioritizuji, stanovuji cíle a měřím na základě potenciálu

Finanční 
instituce

“Každý obchodník musí za měsíc přinést aspoň 25 
kontraktů z cold leadů, jinak nesplníme plán.” 



Prioritizuji, stanovuji cíle a měřím na základě potenciálu

Finanční 
instituce

25 125

Smlouvy Schůzky

600
Osloveno

Měsíc

25%20%

4%



Prioritizuji, stanovuji cíle a měřím na základě potenciálu - zcela 
nerealistický plán

Finanční 
instituce

1.25 6.25

Smlouvy Schůzky

25
Osloveno

Den



Vidím změny na trhu a jsem na ně schopen reagovat

“Vypadá to na dobrý 
rok, v lednu toho 
máme spoustu k 
fakturaci” 

“Letos to asi nebude žádná 
sláva, nic moc nového nám 
tam nepadá” 

“Začíná to vypadat fakt 
špatně, ale máme tam 
pár dealů, které by to 
mohly zvrátit” 

“Letos to je fakt 
špatné, nic 
neprodáváme.” 

-60%
Meziroční propad 

tržeb 2019/2018 

01/2019 03/2019 06/2019 09/2019 01/2020

Prodejce 
technologií pro 
automotive 
dodavatele



Vidím změny na trhu a jsem na ně schopen reagovat

01/2019 03/2019

“Zatím Vám 
neumím nic říct, 
sbíráme data” 

“Naše výnosy za 
inzerci tento rok 
budou XYZ milionů. 
+/- 5%” Služby 

zaměstnanosti



Nastavení prodejních kanálů
4 OZ v ČR

70 Ročně prodaných strojů
30,000 EUR, průměrná marže za stroj
75,000 EUR, průměrný roční náklad na OZ

600 Relevantních firem v ČR

Výroba a prodej 
strojů a 
výrobních celků



Nastavení prodejních kanálů - služba

● Hrubá marže 3,200 Kč/měsíc/zákazníka
● ~4 zákazníci/měsíc (akvizice)
● ~13,000 Kč/měsíc vygenerovaných výnosů
● Náklad na obchodníka 80,000 Kč/ měsíc

Telco

Může tohle fungovat?



Nastavení prodejních kanálů u služeb je třeba dívat 
se na LTV (life time value) a řídit retence

Telco

13 tis Kč * 12 = 156 tis p.a.
Churn 33%
LTV = 468 tis

Churn 10%
LTV = 1,560 tis



Naštěstí ne všechny si dokázal černokněžník porobit!

“Obchodníci jsou 
banda vydřiduchů, 
pomáhat jim nebudu, 
chci jen sledovat, 
jaký procento z 
obratu svejch 
zákazníků utrácej za 
naše produkty”

Majitel 
(velkoobchod, 

průmysl)

“Moji obchodníci 
nesmí vidět žádné 
informace, 
protože je 
rozptylují. Sledují 
akorát tak drby u  
konkurence.”

Segment sales 
lead (auto 
importér)

“Ne, ne ne! 
Tohle je teorie. 
Realita je jiná: 
obchodník jde 
a obchodník 
prodá.”

Channel sales 
manager 

(prodej, utility)

“Já nechci nikoho 
oslovovat, ještě bych 
jim pak musel 
vysvětlovat proč se 
jim ozýváme. Ať 
zákazníci přijdou 
sami. Stejně 
nestíháme.”

CSO (velkoobchod, 
stav. materiály)



Máte doplňující otázky?
Ozvěte se mi.

martin.lucky@bizmachine.com

+420 606 620 419


